
شريكك يف تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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أدت تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت إىل تقليص حواجز 

الزمن واملسافات قدمية العهد، 
وأصبحت تشكل قوى دافعة 

رئيسية وراء التقدم االجتماعي 
واالقتصادي. وتتمثل الرسالة 

الراسخة لالحتاد الدويل 
لالتصاالت يف أن يربط سكان 
العامل قاطبة باالتصاالت، وأن 

ينشر املنافع اهلائلة اليت أطلقت هلا 
العنان الثورة الرقمية.

وقد اعترف القادة املجتمعون يف 
القمة العاملية ملجتمع املعلومات 

حاالت الطوارئ، وال سيما يف 
هذه املناطق اليت تعاين من أوجه 

الضعف، من أجل االستعداد 
بصورة أفضل ملواجهة الكوارث، 

واملساعدة يف عمليات اإلنعاش 
واإلغاثة. وال بد لنا من بناء الثقة 
يف عامل اإلنترنت من خالل تعزيز 
األمن السيرباين - بالنظر إىل أن 
األنشطة االجتماعية واالقتصادية 

تعتمد أكثر فأكثر على توفر 
شبكات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت وموثوقيتها.

مبا ينطوي عليه تعزيز الطاقات 
اهلائلة لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت من إمكانات 
للتعجيل بتحقيق األهداف 

اإلمنائية لألمم املتحدة حبلول 
عام 2015. وللمساعدة على 
حتقيق هذه األهداف، فإننا يف 

حاجة إىل أن نعمل معًا من 
أجل إيصال منافع تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت إىل 
مجيع أحناء العامل، ال سيما أشد 

املجتمعات نأيًا ومعاناة من 
نقص اخلدمات. وعلينا أيضًا 

أن نعزز من االتصاالت يف 
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وبالنيابة عن كامل فريق االحتاد الدويل لالتصاالت، أدعو مجيع 
الدول األعضاء، وأعضاء القطاع، وغريهم من الشركاء، إىل 

االنضمام إلينا يف العمل من أجل بلوغ أهدافنا املشتركة.

د. محدون إ. توريه
األمني العام

لالحتاد الدويل لالتصاالت

ول
االنضمام إلين
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قام أعضاء قطاع االتصاالت 
باالحتاد الدويل لالتصاالت، 

من خالل املؤمتر العاملي لتنمية 
االتصاالت، بوضع والية عريضة 

للقطاع وبرنامج شامل للتنمية 
من أجل املساعدة على حتقيق 
أهداف القمة العاملية ملجتمع 

املعلومات. وما نطمح إليه هو 
ضمان أن يتقاسم اجلميع املنافع 

اليت حيققها املجتمع العاملي 
للمعلومات.

ويقع نشر التوصيلية واملعرفة 
يف صميم العمل من أجل بلوغ 
األهداف اإلمنائية املتفق عليها 

دوليًا. ويعد بناء القدرات 
البشرية والتنظيمية واملؤسسية 

ويف جمال األعمال أحد املتطلبات 

وبصفيت مديرًا ملكتب تنمية 
االتصاالت، فإنين، ومعي أعضاء 

فريقي بالكامل، ملتزمون بقوة 
بالوالية اليت وضعتها القاعدة 

العريضة ألعضائنا. ولقد مررنا 
بعملية إعادة تشكيل أساسية من 

أجل ضمان االستمرار يف التركيز 
على مواطن قوتنا، وإننا جمهزون 
جيدًا ملواجهة التحديات املقبلة. 

وبوصفنا وكالة األمم املتحدة 
املنفذة املنوط ا تنفيذ مشاريع 
البنية التحتية لالتصاالت، فإننا 

نعمل على تيسري إقامة الشراكات 
بني أصحاب املصلحة املتعددين 
وتعبئة املوارد من أجل املساعدة 

على تنفيذ التزامات كل من 
القمة العاملية ملجتمع املعلومات 

واملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت.

األساسية للتغلب على الثغرات 
املتأصلة اليت تعاين منها البلدان 

النامية يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت. وبالنظر 

إىل ضخامة هذا التحدي، فإنه 
ال سبيل إىل مواجهته إال ببناء 
الشراكات مع مجيع أصحاب 

املصلحة. ومن شأن تنوع عضوية 
قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد 

الدويل لالتصاالت - الذي 
يضم أكثر من 300 شريك من 
احلكومات واهليئات التنظيمية 

وصناعة االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 

واملنظمات اإلمنائية اإلقليمية 
والدولية - أن يتيح للقطاع أن 
يقوم بدور مركزي يف معاجلة 

هذه الثغرات.

مرحبًا بكم يف قطاع تنمية االتصاالت
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مع  للتعاون  املحتملني  الشركاء  إىل مجيع  مفتوحة  دعوة  أوجه  فإنين  عاتقنا،  على  امللقاة  العظيمة  باملهمة  واعترافًا 
قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت للمساعدة على حتويل هذه األهداف املشتركة إىل نتائج ملموسة 

على أرض الواقع، وإىل حتسني أحوال البشر يف كل مكان يف العامل.

سامي البشري املرشد
مدير مكتب تنمية االتصاالت
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يعقد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت كل أربع سنوات، وهو حمفل رفيع املستوى 
جتتمع فيه الدول األعضاء لوضع أولويات التنمية واستراتيجياا وخطط عملها، 
ولتوجيه أعمال قطاع تنمية االتصاالت. وُتعقد مؤمترات حتضريية قبل كل مؤمتر 
عاملي يف كل من مناطق القطاع اخلمس. ولالطالع على املزيد من املعلومات، 

.www.itu.int/ITU-D/wtdc06 :يرجى زيارة املوقع

وفيما بني املؤمترات العاملية، يقوم الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت بإسداء 
املشورة إىل مدير مكتب تنمية االتصاالت بشأن تنفيذ خطة عمل املؤمتر العاملي 

لتنمية االتصاالت، مبا يف ذلك املسائل املتصلة مبيزانية قطاع تنمية االتصاالت 
وخطته التشغيلية. وللفريق االستشاري لتنمية االتصاالت فريق عمل معين بقضايا 

القطاع اخلاص مهمته التماس مدخالت أعضاء القطاع واملساعدة يف حتديد 
وتعزيز فرص إقامة الشراكات بني احلكومات والصناعة، وهذه الشراكات ذات 
أمهية حيوية لتنفيذ مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ولالطالع على 

.www.itu.int/ITU-D/tdag :املزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع

رسالة قطاع تنمية االتصاالت
قطاع تنمية االتصاالت هو أحد ثالثة قطاعات تابعة لالحتاد الدويل لالتصاالت، 

وقد أنشئ للمساعدة يف نشر النفاذ إىل االتصاالت بصورة عادلة ومستدامة 
وبتكلفة ميسرة، كوسيلة لتنشيط التنمية االجتماعية واالقتصادية على نطاق 

واسع. ويعمل القطاع مع الشركاء من احلكومات والصناعة من أجل تعبئة املوارد 
التقنية والبشرية واملالية الالزمة لتنمية شبكات وخدمات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصال ولتحقيق هدف التوصيل للمحرومني منه.

قطاع تنمية االتصاالت:
طريقة عملنا
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ولقطاع تنمية االتصاالت أيضًا جلنتان للدراسات يصدر تكليف بشأما من 
املؤمتر، وتقومان بتوفري حمفل حمايد للحكومات والصناعة ملعاجلة املسائل ذات 

األولوية للقطاع. وتعىن جلنة الدراسات 1 مبوضوع ”استراتيجيات تنمية االتصاالت 
وسياساا“، وتعىن جلنة الدراسات 2 مبوضوع ”تنمية خدمات وشبكات االتصاالت 

وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإدارا“. وميكن للدول األعضاء 
وألعضاء القطاع واملنتسبني، املشاركة يف جلان الدراسات وتقدمي مسامهات يف 

إعداد التقارير والتوصيات. ولالطالع على املزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع: 
.www.itu.int/ITU-D/study_groups

(BDT) مكتب تنمية االتصاالت
مكتب تنمية االتصاالت هو الفرع التنفيذي لقطاع تنمية االتصاالت، وهو املسؤول 
عن تنفيذ املشاريع لتيسري تنمية االتصاالت وتعزيزها من خالل عرض أنشطة التعاون 

التقين واملساعدة التقنية وتنظيمها وتنسيقها. وتقع هذه األنشطة داخل مسارين 
رئيسيني، مها، السياسات واالستراتيجيات، واملشاريع واملبادرات، وهي تتعلق 

مبجموعة واسعة من املواضيع اليت تشمل: البيئة التنظيمية وبيئة السوق؛ معلومات 
وإحصاءات األسواق؛ بناء القدرات البشرية؛ املبادرات اخلاصة؛ تنمية تكنولوجيات 

وشبكات االتصاالت؛ الربامج اخلاصة ألقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية 
النامية واتصاالت الطوارئ؛ تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألمن 

السيرباين؛ تنفيذ املشاريع.



تقييم أنشطة القمة العاملية ملجتمع املعلومات 
أثناء القمة العاملية ملجتمع املعلومات، طلب أصحاب املصلحة املتعددون من االحتاد الدويل 

لالتصاالت إنشاء قاعدة بيانات ميكن للجميع النفاذ إليها بشأن تقييم أنشطة التنفيذ املتصلة 
بالقمة العاملية ملجتمع املعلومات. واهلدف من عملية تقييم أنشطة القمة العاملية ملجتمع 

املعلومات هو توفري أداة فعالة لتبادل املعلومات بشأن املشاريع اليت تعزز تنمية جمتمع املعلومات. 
ويشجع مجيع أصحاب املصلحة يف إطار القمة العاملية ملجتمع املعلومات على مواصلة املسامهة 

باملعلومات يف هذه القاعدة العامة من قواعد البيانات.

.www.itu.int/wsis/stocktaking :ولالطالع على املزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع
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تنفيذ نتائج القمة العاملية ملجتمع املعلومات

فضًال عن تنفيذ خطة العمل اليت وضعها املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، يدعى 
مكتب تنمية االتصاالت إىل أداء دور رئيسي يف تنفيذ خطة عمل القمة العاملية 

ملجتمع املعلومات. وقد عقدت القمة على مرحلتني، األوىل يف جنيف
عام 2003، والثانية يف تونس عام 2005، ووضعت رؤية ملجتمع معلومات 

عاملي يتقاسم فيه اجلميع منافع تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. ودف 
عملية التنفيذ اجلارية إىل حتويل هذه الرؤية إىل واقع ملموس حبلول عام 2015.

وقد أسندت القمة العاملية إىل االحتاد الدويل لالتصاالت دورًا 
تيسرييًا رائدًا يف عملية التنفيذ اليت يضطلع ا أصحاب 

املصلحة املتعددون، مبا يف ذلك القيام بدور رائد يف 
جماالت رئيسية من قبيل تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت (خط العمل جيم - 2)، وبناء الثقة واألمن يف استعمال 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت (خط العمل جيم - 5). وباإلضافة إىل 

ذلك، يشارك االحتاد الدويل لالتصاالت يف تيسري تنفيذ جماالت رئيسية، مثل 
بناء القدرات (خط العمل جيم - 4)، وتوفري بيئة متكينية (خط العمل جيم - 6). 

 .www.itu.int/wsis :ولالطالع على املزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع



جمموعة أدوات تنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
استجابة الحتياجات البلدان النامية، قام االحتاد الدويل لالتصاالت، مع برنامج ”املعلومات 
من أجل التنمية“(infoDev)، بإعداد جمموعة أدوات تنظيمية جمانية لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت تقوم على استخدام الويب واملشاركة الفعلية. وتشكل هذه املجموعة من األدوات 
مرجعًا إلكترونيًا متطورًا يتم من خالله تقاسم املعلومات بعمق حول نطاق كامل من أفضل 
املمارسات التنظيمية دف مساعدة اهليئات التنظيمية يف تصميم أنظمة فعالة لتسخري أحدث 

أشكال التقدم املتعلقة بالتكنولوجيات واألسواق. وبغية تعزيز النجاح الذي حققته جمموعة 
األدوات، تبذل حاليًا جهود أخرى للنهوض بقيمة حمتواها من أجل توفري املزيد من فرص 

التدريب ألعضاء اهليئات التنظيمية. 

.www.ictregulationtoolkit.org :ولالطالع على املزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع
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األنشطة الرئيسية
لقطاع تنمية االتصاالت

البيئة التنظيمية وبيئة السوق

ينصب عمل قطاع تنمية االتصاالت يف جمال اإلصالح التنظيمي واالقتصاد والتمويل 
على مساعدة الدول األعضاء واهليئات التنظيمية الوطنية على إجياد وتنفيذ بيئة متكينية 

من شأا تعزيز وضع إطار سياسي وقانوين وتنظيمي يتسم بالشفافية ويتيح املجال 
للمنافسة وميكن التنبؤ به من أجل تنشيط االستثمار وتعزيز النفاذ الشامل الواسع 
االنتشار بتكلفة ميسرة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وجيري االضطالع 

باألنشطة واللقاءات وفرص التدريب اهلادفة بغرض تعزيز التعاون بني اهليئات التنظيمية 
الوطنية حول العامل وتشجيع احلوار البنّاء بني متخذي القرارات واهليئات التنظيمية 

وأصحاب املصلحة الرئيسيني، مبا يف ذلك املؤسسات املالية، والقطاع اخلاص، 
واملستهلكون. واملستثمرون، 



يتضمن ”تقرير تنمية االتصاالت يف العامل“ االجتاهات يف 
جمال تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على كل 

من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل. ويبحث التقرير يف 
موضوع حمدد يف كل طبعة. واشتملت املواضيع السابقة 

اليت تناوهلا التقرير االتصاالت املتنقلة، والنفاذ الشامل، 
والتجارة واالتصاالت. وفضًال عما يقدمه التقرير من 

حتليل للموضوع، فإنه يتضمن حنو 20 جدوًال إحصائيًا 
توفر مقارنات بني البلدان واملناطق. وهناك اعتراف واسع 
النطاق بتقرير تنمية االتصاالت يف العامل بوصفه مصدرًا 

موثوقًا به للتحليالت واإلحصاءات.
ولالطالع على املزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع: 

.www.itu.int/ict

10

وتشمل هذه األنشطة ما يلي:
الندوة العاملية للهيئات التنظيمية (GSR)، وهي ندوة سنوية لالحتاد الدويل لالتصاالت ترسخت بقوة باعتبارها امللتقى  •

العاملي للهيئات التنظيمية من خمتلف أرجاء العامل لتقاسم اآلراء واخلربات فيما بينها؛  
للهيئات اإلنترنت  على  فريدًا  مرجعًا  ويشكل   ،(G-REX) التنظيمية  اهليئات  بني  املعلومات  لتبادل  العاملي  املوقع   •

التنظيمية ورامسي السياسات لتبادل اآلراء والنقاش بشأن القضايا امللحة؛  
جمموعة األدوات التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وهي مرجع يتاح على اإلنترنت بشأن أفضل املمارسات   •

التنظيمية؛  
القضايا منشور ”اجتاهات اإلصالح يف االتصاالت“، وهو منشور سنوي رئيسي يوفر حتليًال متعمقًا بشأن خمتلف   •

التنظيمية؛  
توفري األدوات واملنهجيات ملساعدة األعضاء على حساب تكاليف توفري خدمات االتصاالت، والوصالت املشتركة،  •

ورسوم عجز النفاذ، وما إىل ذلك.  
.www.itu.int/ITU-D/financeو www.itu.int/ITU-D/treg :ولالطالع على املزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع

معلومات وإحصاءات السوق
مع تزايد االعتراف بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت بوصفها حمركًا للتنمية االجتماعية والنمو االقتصادي، تربز احلاجة 
ويقوم  والصناعة.  احلكومات  جانب  من  املتخذة  القرارات  لدعم  للمقارنة  وقابلة  وشاملة  موثوقة  إحصاءات  وجود  إىل 
مكتب تنمية االتصاالت برصد التطورات اإلقليمية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومقارنتها وحتليلها. وتشكل 
اإلحصاءات واملؤشرات اليت جيمعها املكتب أداة رئيسية لتتبع التقدم املحرز جتاه حتقيق األهداف العشرة للتوصيلية اليت وضعتها 

القمة العاملية ملجتمع املعلومات واألهداف اإلمنائية لأللفية.
وحيظى االحتاد الدويل لالتصاالت باعتراف على نطاق العامل بأنه 
اجلهة الرائدة لتوفري اإلحصاءات الشاملة يف الوقت املطلوب يف جمال 
وأعضاؤه  االحتاد  ويستعمل  واالتصاالت.  املعلومات  تكنولوجيا 
احلادثة  التطورات  تأخذها  اليت  االجتاهات  لتحليل  اإلحصاءات 
الصعيد  املعلومات واالتصاالت على كل من  يف جمال تكنولوجيا 
الوطين واإلقليمي والدويل. وجيري نشر هذه االجتاهات يف جمموعة 
خمتلفة من التقارير يف مقدمتها ”تقرير تنمية االتصاالت يف العامل“. 

وتشمل املنشورات األخرى ما يلي:



شبكات التدريب العاملية
دف مبادرة مراكز التدريب على اإلنترنت اخلاصة باالحتاد 

الدويل لالتصاالت إىل مساعدة البلدان النامية على تلبية 
احتياجاا من املوارد البشرية لتوفري متخصصني ماهرين يف 

اإلنترنت واالقتصاد اجلديد. ومت ذلك من خالل إنشاء برامج 
تدريب على احلواسيب والشبكات للطالب يف املؤسسات 

التدريبية والتعليمية القائمة يف خمتلف املناطق. ومن ناحية 
أخرى، دف شبكة مراكز التميز إىل تعزيز قدرات 

املتخصصني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
داخل كل منطقة مع التركيز على اخلربة املتخصصة الرفيعة 
املستوى يف جماالت السياسة العامة لالتصاالت، واملسائل 

التنظيمية، وإدارة املؤسسات، والتكنولوجيا املتقدمة 
لالتصاالت. 
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احلولية اإلحصائية - وقد بلغت اآلن طبعتها الثالثة  •
والثالثني، وهي توفر أوثق مصدر للبيانات املتاحة يف    

أي مكان عن تطور قطاع االتصاالت.  
تقرير قياس جمتمع املعلومات 2007، ويتضمن الرقم  •

القياسي لفرصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي  
حيدد املعلومات املرجعية اليت ختص 183 بلدًا.  

قاعدة بيانات مؤشرات االتصاالت يف العامل، وحتتوي    •
على بيانات سالسل زمنية وبيانات سنوية اعتبارًا من    

عام 1960 حىت اآلن عن حوايل 200 بلد.  

بناء القدرات البشرية
يعد بناء القدرات البشرية وحمو األمية يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت من األمور األساسية لتحقيق منافع جمتمع املعلومات على الوجه التام. 
ويف هذا املجال، فإن قطاع تنمية االتصاالت يساعد البلدان النامية على تعزيز قدراا 

البشرية واملؤسسية والتنظيمية. ويعمل القطاع على تيسري التحول صوب سياسات 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تكون أكثر كفاءة واستدامة، وتنفيذها يف بيئة 

دينامية هلذه التكنولوجيا. ومن خالل مراكز التميُّز اإلقليمية، وشبكة تنتشر على نطاق 
العامل من مراكز التدريب على اإلنترنت، ومركز التعلُّم اإللكتروين التابع لالحتاد الدويل 

لالتصاالت، يساعد قطاع تنمية االتصاالت على إجياد قوى عاملة 
على إملام بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ويليب احتياجات رامسي 
السياسات واهليئات التنظيمية، فضًال عن املشغلني ومقدمي اخلدمات، 
مستعينًا يف ذلك مبزيج مناسب من التعلم اإللكتروين، وتكنولوجيات 

املعلومات، ومنهجيات التدريب التقليدية.
وقد استفاد من هذا التدريب على مدى السنوات األخرية قرابة 

000-20 شخص، مبتوسط 150 دورة دراسية سنويًا جرى تقدميها 
باستعمال خليط من الطرق املباشرة والطرق اإللكترونية.
ولالطالع على املزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع:

.www.itu.int/ITU-D/hrd

يوفر االحتاد الدويل لالتصاالت موقعًا إلكترونيًا هو مبثابة عني 
(ICT Eye) وهو موقع  على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

جامع فريد يف العامل جلمع ونشر البيانات املتعلقة باالتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويتتبع هذا املوقع املتكامل 
تطور واستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. ويتيح 
للمستعملني النفاذ إىل أحدث االجتاهات والتطورات يف قطاع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبجرد نقرة على فأرة 
احلاسوب. ويتيح املوقع االطالع على املؤشرات واإلحصاءات 

املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وملحات موجزة 
عن القواعد التنظيمية والسياسات العامة، والسياسات الوطنية 

للتعريفة، ومعلومات عن املشغلني، واملؤسسات املالية والعلمية، 
وتقييم أنشطة القمة العاملية ملجتمع املعلومات، وما إىل ذلك. 

وهلذه املعلومات أمهيتها احلامسة يف تقييم السياسات املتعلقة 
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على كل من الصعيد الوطين 

واإلقليمي والدويل.
ولالطالع على املزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع:

 .www.itu.int/ITU-D/icteye 



أدوات إدارة الطيف وختطيط الشبكات
 .(SMS4DC)“وضع قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد الدويل لالتصاالت أداة حتت مسمى جتاري هو ”نظام إدارة الطيف للبلدان النامية

ويقصد ذا النظام مساعدة اهليئات من خمتلف البلدان النامية على ختطيط وإدارة استخدام الطيف الراديوي اخلاص ا بصورة أفضل، 
وعلى وضع أنظمتها الوطنية اخلاصة بإدارة الترددات. ويقوم قطاع تنمية االتصاالت أيضًا مبساعدة البلدان النامية يف جمال ختطيط 

الشبكات باستخدام خمتلف األدوات يف إطار اتفاق شراكة مع شركات متخصصة.

.www.itu.int/ITU-D/tech :ولالطالع على املزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع
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تكنولوجيات االتصاالت وتطوير الشبكات
إقامة  من  والتمكني  والتوصيل،  للتنمية  نطاقًا  األوسع  األهداف  حتقيق  يف  رئيسيًا  دورًا  التحتية  البنية  تؤدي 
جمتمع املعلومات الشامل للجميع. ويساعد قطاع تنمية االتصاالت الدول األعضاء وأعضاء القطاع يف البلدان 
النامية على حتقيق أقصى استفادة من التكنولوجيات احلديثة من خالل توفري فرص واسعة النطاق لنقل املعرفة 
التكنولوجية، وتقدمي املساعدة من أجل تطوير البنية التحتية لشبكات االتصاالت. ويتمثل اهلدف العام يف إتاحة 
إمكانية إنشاء شبكات مترابطة وقادرة على التشغيل البيين على أكمل وجه بغرض حتقيق التوصيل الشامل عن 

طريق تعزيز االبتكار.
وتشمل األنشطة الرئيسية ما يلي:

تقدمي الدعم والتدريب للبلدان النامية يف جماالت التطوير والصيانة والدعم االحتياطي فيما يتعلق بإدارة  •
الطيف الترددي.  

وضع املواد ذات املنحى التكنولوجي الستخدامها يف الدورات التدريبية، واحللقات الدراسية، وورش العمل  •
يف جمال شبكات االتصاالت والبث اإلذاعي.  

وضع مبادئ توجيهية وأدلَّة ملساعدة مشغلي االتصاالت، ورامسي السياسات، واهليئات التنظيمية يف جمال  •
ختطيط الشبكات.  

تقدمي املساعدة املباشرة إىل البلدان النامية يف جمال تطوير الشبكات والبث اإلذاعي وإدارة الطيف الترددي.  •
.www.itu.int/ITU-D/tech ولالطالع على املزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع: 



برنامج الشباب 
يعمل قطاع تنمية االتصاالت مع الشركاء من أجل مساعدة 

الشباب على احلصول على املهارات واخلربات الوظيفية يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتقدم خطة تعليم الشباب 

منحًا دراسية للشبان املؤهلني من أقل البلدان منوًا والبلدان النامية 
لكي يتسىن هلم احلصول على التدريب يف جمال االتصاالت أو 

املجاالت ذات الصلة. ويوفر مشروع حوافز الشباب ملجموعة 
خمتارة من اخلرجيني يف جمال دراسات االتصاالت أو الدراسات 
ذات الصلة فرصًا للعمل مع الدول األعضاء أو أعضاء القطاع. 

ولالطالع على املزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع:
 .www.itu.int/ITU-D/youth
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املبادرات اخلاصة
اعتمد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 

جمموعة من املبادرات اخلاصة لتقدمي 
املساعدة اليت تركز على االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل 
الفئات ذات االحتياجات اخلاصة، مبا 
يف ذلك النساء، والشباب، والشعوب 

واملجتمعات األصلية، واألشخاص ذوو 
اإلعاقة، واملجتمعات املحلية يف املناطق 

اليت تعاين من نقص اخلدمات.

ولالطالع على املزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع:
.www.itu.int/ITU-D/special-initiatives 
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تنفيذ املشاريع  
بغية تعزيز تنفيذ وإجناز مشاريع تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت من أجل التنمية على كل من الصعيد 
الوطين واإلقليمي والعاملي، يتوفر لالحتاد الدويل 
لالتصاالت فريق مكرس هلذا الغرض يتألف من 

أخصائيي املشاريع وميكن االتصال م على العنوان: 
.projects@itu.int

وبناًء على االحتياجات املحلية، يقوم فريق مكتب 
تنمية االتصاالت بصياغة وثائق املشاريع مع إجراء 

حتليالت تستند إىل التكاليف من أجل حتقيق 
األهداف اإلمنائية، ويعمل بالتعاون مع الشركاء من 
أجل ضمان التنسيق واالستدامة يف تنفيذ املشاريع.

ويتمتع االحتاد الدويل لالتصاالت بسنوات طويلة من 
اخلربة يف جمال تنفيذ وإجناز مشاريع تقدر مببالغ تصل 
إىل عدة ماليني من الدوالرات يف جمال تكنولوجيات 

املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية. وتشمل 

أنواع املشاريع املتوسطة والكبرية اليت جيري 
االضطالع ا تنمية البنية التحتية لالتصاالت، وبناء 
القدرات، والسياسات العامة واإلجراءات التنظيمية، 
واخلدمات اإللكترونية، وما إىل ذلك. وبالنظر إىل ما 
يتمتع به االحتاد الدويل لالتصاالت من وجود خربات 
متخصصة داخلية يف جمال صياغة وثائق املشاريع ذات 

الصلة، وإقامة الشراكات االبتكارية بغرض التعبئة 
الفعالة للموارد، وإدارة املشاريع ورصدها وتقييمها 

داخل وحدة املشاريع والوحدات الداعمة إلدارة 
املشتريات الدولية، والعقود، والدعم املايل واإلداري، 

فإن االحتاد الدويل لالتصاالت مهيأ بدرجة عالية 
إلجناز مشاريع تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 

من أجل التنمية سعيًا إىل حتقيق األهداف اإلمنائية 
لأللفية. ويركز االحتاد الدويل لالتصاالت يف الوقت 

الراهن على مبادرات واسعة النطاق تشمل 25 مبادرة 
إقليمية.
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الربنامج اخلاص لصاحل أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية 
الصغرية النامية واتصاالت الطوارئ

يقدم الربنامج اخلاص لصاحل أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية واتصاالت الطوارئ املساعدة املوجهة 
يف الوقت املناسب إىل البلدان املهمشة يف جمتمع املعلومات واألشد تعرضًا للكوارث الطبيعية. وللربنامج جماالن 
رئيسيان من جماالت األولوية. ويهدف أوهلما إىل املساعدة يف سد الفجوة الرقمية بني املناطق احلضرية والريفية 
من خالل إتاحة خدمات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بتكلفة أيسر وزيادة تسهيل النفاذ إليها. 
ويف إطار املجال الثاين، يسعى الربنامج إىل مساعدة البلدان على التخفيف من أثر الكوارث عن طريق إدماج 
االتصاالت يف عملية التأهب للكوارث وإجياد قدرات يف جمال االستجابة السريعة يف حالة الكوارث واتصاالت 

الطوارئ.
ويتم ذلك من خالل القيام مبا يلي:

ضمان إدماج استراتيجيات احلد من الكوارث يف التخطيط اإلمنائي لشبكات االتصاالت والتشجيع على  •
إنشاء نظم/شبكات لإلنذار املبكر تتوفر هلا إمكانيات معاجلة املخاطر املتعددة.  

مساعدة البلدان النامية جبعل اتصاالت الطوارئ جزءًا من جهود االستجابة فيما بعد وقوع الكوارث،  •
والقيام، حتقيقًا هلذه الغاية، بالنشر السريع لألجهزة الساتلية والالسلكية لتعزيز جهود االستجابة واإلغاثة  

وقت وقوع الكوارث.  
مساعدة البلدان على تعمري وإصالح البنية التحتية لالتصاالت اليت تعرضت للتدمري بسبب الكوارث.  •

العمل على إنشاء أنظمة اإلنذار املبكر واملراقبة على صعيد العامل القائمة على أساس معايري التشغيل املوحدة  واملتصلة  •
العامل، وال سيما يف الطارئة يف شىت أحناء  للكوارث  الوطنية واإلقليمية، وتسهيل االستجابة  بالشبكات   

املناطق شديدة التعرض للخطر.  
.www.itu.int/ITU-D/ldc :ولالطالع على املزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع



بالنظر إىل إدماج تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف كل جمال تقريبًا من جماالت النشاط البشري، فقد زاد اعتماد األفراد 
واملنظمات واحلكومات على الشبكات املترابطة على النطاق العاملي. ويف حني أن بعض الدول األعضاء حققت تقدمًا طيبًا يف 
استراتيجياا الوطنية لألمن السيرباين، هناك البعض اآلخر الذي بدأ لتوه يف النظر يف اختاذ تدابري حلماية البنية التحتية لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت ومواجهة األخطار اليت تتعرض هلا. والبلدان النامية، مبا هلا من موارد بشرية ومؤسسية ومالية حمدودة، تواجه 
حتديات خاصة يف وضع السياسات األمنية الفعالة. واستجابة هلذه احلالة، وضع قطاع تنمية االتصاالت برنامج عمل شامًال للتعاون مع 

الشركاء من القطاعني العام واخلاص يف مساعدة البلدان النامية على وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية لألمن السيرباين ومحاية البنية التحتية 
للمعلومات األساسية. 

 .www.itu.int/ITU-D/cyb :ولالطالع على املزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع
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لدى قطاع تنمية االتصاالت برنامج خمصص ملساعدة 
البلدان النامية على سد الفجوة الرقمية من خالل 

النهوض باستعمال الشبكات واخلدمات والتطبيقات 
القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعزيز 

األمن السيرباين. وتشمل األنشطة األخرى ذات 
األولوية اإلسهام يف تطوير اإلنترنت والتعددية اللغوية 

يف اإلنترنت، ونشر مراكز االتصاالت املجتمعية، 
ووضع االستراتيجيات اإللكترونية الوطنية.

واعترافًا باألمن السيرباين بوصفه إحدى الركائز 
ن من إقامة جمتمع املعلومات  الرئيسية اليت متكِّ

العاملي، فقد جعله االحتاد الدويل لالتصاالت هدفًا 
استراتيجيًا، ويقوم االحتاد بدور ريادي يف تيسري 
تنفيذ خط العمل جيم - 5 للقمة العاملية ملجتمع 

املعلومات وهو: بناء الثقة واألمن يف استعمال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألمن السيرباين

يهدف احلضور اإلقليمي لالحتاد الدويل لالتصاالت 
إىل متكينه من العمل بصورة وثيقة قدر اإلمكان 

مع أعضاء االحتاد وتصميم أنشطته على حنو يليب 
االحتياجات الدائبة التزايد والتنوع للبلدان النامية وأقل 

البلدان منوًا يف العامل. ويدير االحتاد الدويل لالتصاالت 
شبكة مؤلفة من 12 مكتبًا ميدانيًا يف مخس مناطق: 

إفريقيا، واألمريكتني، والدول العربية، وآسيا واملحيط 
اهلادئ، وأوروبا وكومنولث الدول املستقلة.

احلضور اإلقليمي
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توصيل العامل
توصيل العامل هو برنامج شراكة عاملي متعدد أصحاب 

لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ويتألف من  املصلحة
حكومات، وشركات عاملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، ووكاالت إمنائية، ومنظمات دولية وإقليمية، 

واملجتمع املدين. ومن خالل هذه املبادرة، يعمل االحتاد الدويل 
لالتصاالت مع الشركاء يف كل من مناطق العامل وعلى نطاق 

عاملي من أجل تعبئة املوارد البشرية واملالية والتقنية الالزمة 
لتنفيذ أهداف التوصيل للقمة العاملية ملجتمع املعلومات، وهي 
”توصيل املحرومني من التوصيل حبلول عام 2015“. وتركز 
مبادرة توصيل العامل بصورة أساسية على املجتمعات املحلية 
اليت تعاين من نقص اخلدمات ودف إىل حتقيق هذه املهمة 

من خالل إبراز اجلهود املبذولة يف جمال تنمية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، وتتبع التقدم املحرز، وحتديد 

االحتياجات امللحة وفرص التعاون املتاحة، وتنشيط إقامة 
شراكات جديدة لدعم تنفيذ املشاريع.

ولالطالع على املزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع:
.www.itu.int/partners

يتيح قطاع تنمية االتصاالت خدمة سريعة خاصة 
للحكومات وأوساط الصناعة من املهتمني بإقامة 

شراكات إمنائية جديدة، وذلك بتحديد فرص 
للتعاون حتقق مكاسب مؤكدة للجميع، وربط 

الشركاء اخلارجيني بأخصائيي املشاريع املحنكني يف 
االحتاد الدويل لالتصاالت مبا يكفل حتقيق النجاح يف 
تنفيذ املشاريع. ولالطالع على املزيد من املعلومات، 

.ppm@itu.int :يرجى االتصال على العنوان

كن شريكًا لقطاع تنمية االتصاالت !

وتوفر املكاتب امليدانية لالحتاد الدعم جلميع األنشطة 
اليت يضطلع ا، وتساعد على تنفيذ مبادراته اإلقليمية 
عالوة على األهداف االستراتيجية واملتعلقة بالسياسة 

العامة من خالل االتصال املباشر والدائم مع السلطات 
الوطنية، واملنظمات اإلقليمية لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، واهليئات األخرى ذات الصلة. وتقوم 
أيضًا مبساعدة البلدان النامية وأقل البلدان منوًا على 

بلوغ أهدافها املتعلقة بتنمية تكنولوجيات املعلومات 
واالتصاالت. وباإلضافة إىل توفري الدعم التقين 

واللوجسيت لألنشطة اإلمنائية، تؤدي املكاتب امليدانية 
املهام األساسية لقطاع التنمية بوصفه وكالة متخصصة 

ومنفذة، وجهة لتعبئة املوارد، ومركزًا للمعلومات.
ولالطالع على املزيد من املعلومات، يرجى زيارة 

.nt/net/ITU-SG/regional.aspx  www.itu.i :املوقع
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فلتصبح عضوًا 
يف قطاع تنمية 

االتصاالت !
يضم قطاع تنمية االتصاالت أكثر من 300 من 
أعضاء القطاع يف مجيع أحناء العامل. وبالنظر إىل 

أن العضوية تشمل واضعي السياسات العامة 
واإلجراءات التنظيمية يف جمال االتصاالت، 

ومشغلي الشبكات، ومقدمي اخلدمات، 
ومصنعي املعدات، وخمترعي املعدات والربجميات 
احلاسوبية، واملنظمات اإلمنائية اإلقليمية والدولية، 

ومعاهد البحث والتدريب، واملؤسسات املالية، 
فإن أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت، وتوجهاته 

االستراتيجية حتددها احلكومات وتشكلها 
احتياجات الصناعة. وقد تضاعف عدد األعضاء 

على مدى فترة 10 سنوات. وباالنضمام إىل 
العضوية، ميكنكم االستفادة من نطاق عمل 
قطاع تنمية االتصاالت ذي الطابع احليادي 

والشامل والعاملي.

ويدرك األعضاء قيمة املشاركة يف أنشطة االحتاد الدويل 
لالتصاالت وخمتلف جلان الدراسات واملحافل التابعة 
له حيث ميكن هلم التواصل مع املمثلني الرئيسيني من 

احلكومات وصناعة االتصاالت واملؤسسات املالية 
واملشاركة يف حوار رفيع املستوى بشأن القضايا ذات 
التأثري على أعماهلم. كما ميكن لكم املسامهة يف تنظيم 

احللقات الدراسية وحلقات العمل أو املشاركة يف رعايتها، 
أو تقدمي اخلرباء واملحاضرين وتسهيالت التدريب ذات 

الصلة باستراتيجيتكم. فلتصبح إذن عضوًا يف قطاع تنمية 
االتصاالت، وْلتعمل على إبراز وجودكم وقدرتكم على 

التواصل، ومن مثَّ زيادة قيمة مشاريعكم التجارية.
ولالطالع على املزيد من املعلومات عن الشراكات وفرص 

العضوية مع قطاع تنمية االتصاالت، يرجى االتصال
 itu-d_membership@itu.int :على العنوان

.www.itu.int/ITU-D/membership :أو زيارة املوقع
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االحتاد الدويل لالتصاالت
مكتب تنمية االتصاالت

Place des Nations
CH-1211 Geneva 20

Switzerland

مكتب تنمية االتصاالت، مكتب املدير
هاتف: 5035/5435 730 22 41+

فاكس: 5484 730 22 41 +
bdtdirector@itu.int :بريد إلكتروين

قطاع تنمية االتصاالت 
الشراكات والترويج والعضوية

هاتف: 65 98/54 61 730 22 41+
ppm@itu.int :بريد إلكتروين

صندوق تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
هاتف: 5900 730 22 41+

bdtmail@itu.int :بريد إلكتروين

السياسات واالستراتيجيات
هاتف: 5421 730 22 41+

bdtmail@itu.int :بريد إلكتروين
البيئة التنظيمية وبيئة السوق  -

تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -
واألمن السيرباين  

بناء القدرات البشرية  -
معلومات وإحصاءات السوق  -

جلنة الدراسات 1  -

املشاريع واملبادرات
هاتف: 5409 730 22 41+

bdtmail@itu.int :بريد إلكتروين
املشاريع  -

تكنولوجيات االتصاالت وتنمية الشبكات  -
أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية  -

واتصاالت الطوارئ  
املبادرات اخلاصة  -
جلنة الدراسات 2  -

مكتب نائب املدير
هاتف: 5467 730 22 41+

bdtmail@itu.int :بريد إلكتروين

منطقة إفريقيا
املكتب اإلقليمي لالحتاد: هاتف: 46 33 551 11 251+

ITU-RO-Africa@itu.int :بريد إلكتروين
مكتب منطقة داكار - هاتف: 20 77 849 221+

مكتب منطقة هراري - هاتف: 39 59 77 4 263+
مكتب منطقة ياوندي - هاتف: 92 92 2222 237+

منطقة األمريكتني
املكتب اإلقليمي لالحتاد: هاتف: 30 27 312 2 1 556+

ITU-RO-Americas@itu.int :بريد إلكتروين
مكتب منطقة بريدجتاون - هاتف: 43 03 431 246 1+

مكتب منطقة سانتياغو - هاتف: 6134 632 2 56+
مكتب منطقة تيغوسيغالبا - هاتف: 74 10 220 504+

منطقة الدول العربية
املكتب اإلقليمي لالحتاد: هاتف: 6620 262 2 202+

ITU-RO-ArabStates@itu.int :بريد إلكتروين

منطقة آسيا واملحيط اهلادئ
املكتب اإلقليمي لالحتاد: هاتف: 65 85 574  662+

ITU-RO-AsiaPacific@itu.int :بريد إلكتروين
مكتب منطقة جاكرتا - اهلاتف: 22 23 380 21 62+

منطقة أوروبا وكومنولث الدول املستقلة
+7 495 540 6070 مكتب املنطقة يف موسكو: هاتف: 

ITU-AO-CIS@itu.int :بريد إلكتروين



(ITU-D) قطاع تنمية االتصاالت
االحتاد الدويل لالتصاالت

Place des Nations
CH-1211 Geneva 20

Switzerland
هاتف: 5035 730 22 41+

فاكس: 5939 730 / 5933 730 22 41 +
bdtmail@itu.int :بريد إلكتروين

www.itu.int/itu-d

سبتمرب2007


	شريكك في تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
	تصدير
	مرحباً بكم في قطاع تنمية الاتصالات
	رسالة قطاع تنمية الاتصالات
	قطاع تنمية الاتصالات: طريقة عملنا
	مكتب تنمية الاتصالات (BDT)
	تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات

	الأنشطة الرئيسية لقطاع تنمية الاتصالات 
	البيئة التنظيمية وبيئة السوق
	معلومات وإحصاءات السوق
	بناء القدرات البشرية
	تكنولوجيات الاتصالات وتطوير الشبكات
	المبادرات الخاصة
	تنفيذ المشاريع
	البرنامج الخاص لصالح أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية واتصالات الطوارئ
	تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني

	الحضور الإقليمي
	كن شريكاً لقطاع تنمية الاتصالات
	فلتصبح عضواً في قطاع تنمية الاتصالات

